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สรุปมติการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๘ 

วันจันทรท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

ณ  หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ ตึกสํานักงานอธิการบดี (วังหนา) 

.................................. 

ผูมาประชุม 

๑. ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นายธงชัย  รักปทุม   อุปนายกสภาสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 

๓. นางสุรียรัตน  วงศเสง่ียม  ผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 

     แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     กรรมการ 

๔. นายสุภัทร  จําปาทอง   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     กรรมการ 

๕. นางศิริพร  กิจเก้ือกูล   เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ  

      ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 

 ๖. นางสุนิสา  จิตรพันธ   รองอธิบดีกรมศิลปากร แทนอธิบดีกรมศิลปากร 

      กรรมการ 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 

      กรรมการ 

 ๘. นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๙. นายกําพล  วันทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

        ๑๑. นายจักรพรรดิ  วะทา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๓. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๔. นายสมบัติ  แกวสุจริต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๕. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๖. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สทุธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๗. นายโอภาส  เขียววชิัย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

  



๒ 
 

 ๑๘. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 

      กรรมการ 

 ๑๙. นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  คณบดีคณะศิลปศึกษา 

      กรรมการ 

  

 ๒๐. นางนพวรรณ  รุจิภักดิ์  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 

      กรรมการ 

 ๒๑. นางกษมา  ประสงคเจริญ  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

      กรรมการ 

 ๒๒. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  สุกขีโชติ อาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๒๓. นายธีรภัทร  ทองนิ่ม   ขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

๒๔. นางกัญจนภัทร  สุทธิประภา  บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

๒๕. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

      เลขานุการ 

 ๒๖. นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๒. นายภาธร  ศรีกรานนท  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๓. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นางกัญญา  ทองม่ัน   รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๒. นายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 ๓. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 ๔. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย  นิติกรปฏิบัติการ 
    

เริ่มประชุม เวลา  ๑๒.๓๐ น. 

  ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนประธานในการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจงท่ีประชุมทราบ 



๓ 
 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

  ประธาน  ดวยไดมีประกาศรายชื่อศิลปนแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๗ ปรากฏวา นายสิริชัย

ชาญ   ฟกจํารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ สาขา

ดนตรีไทย นอกจากเปนความภาคภูมิใจและเปนเกียรติยศของตัวทานเองแลว นับเปนเกียรติภูมิและเปนความ

สงางามของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดวย  ท่ีไดเพชรมาอีกเม็ดหนึ่ง ในนามของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ขอแสดงความปรารถนาดีตอทานอธิการบดี นับไดวาเปนการคืนความสุขใหกับพวกเราดวย ถือเปนขาวดีและมี

พลังท่ีจะทํางานตอไป 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ ประธานใหนํา

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา ขอ ๔.๑ การคัดเลือกผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  และเรื่อง

เพ่ือพิจารณาอ่ืน ๆ  ข้ึนมาพิจารณากอน 
 

  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

  ๔.๑  การคัดเลือกผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี 

  ในการคัดเลือกผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  ประธานใหกรรมการสภาสถาบันใช

วิธีคัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนน กรรมการสภาสถาบันท่ีมีสิทธิลงคะแนนและอยูในหองประชุม จํานวน ๒๑ 

คน โดยประธานงดออกเสียง การลงคะแนนปรากฏผลดังนี้ 

  ๑. นางขวัญใจ  พิมพิมล  ไดคะแนน  ๑๑  คะแนน 

  ๒. นายณัฐนนท  แยมอรุณ ไดคะแนน   ๙  คะแนน 

     มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและแตงตั้ง นางขวัญใจ  พิพมพิมล เปนผูอํานวยการ

วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการตอไป 
 

  ๔.๒  รางประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเรื่อง กําหนดเขตการศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนวิทยาเขต   

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบรางประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเรื่อง กําหนดเขตการศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนวิทยาเขต   
 

  ๔.๓  การขออนุมัติโครงการจัดตั้งสํานักงานวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  มติสภาสถาบัน  ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดทําขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม โดยนํา

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณา แลวนําเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปใน

การประชุมครั้งตอไป 

  ๔.๔ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  



๔ 
 

  เรื่องท่ี ๑  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครู ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย(โขน) จํานวน ๑ ราย 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถและดานท่ี ๓ ดานผลการ

ปฏิบัติงาน ของ นายปกรณ  วิชิต ประกอบดวย 

     ๑) นางนพวรรณ  รุจิภักดิ์        ประธานกรรมการ 

                         ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 

       ๒) นายประเมษฐ  บุญยะชัย        กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  

         คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นาฏยศิลปไทย) 

                 ขาราชการบํานาญ       

         ผูทรงคุณวุฒิ 

     

  ๓) นายจุลชาติ  อรัณยะนาค     กรรมการ 

                         วิทยฐานะครชูํานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป 

      คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (นาฏศิลปไทยศึกษา) (โขนยักษ)  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

                                (การอุดมศึกษา) 
 

  เรื่องท่ี  ๒  การขอปรับปรุงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  มติสภาสถาบัน  อนุมติใหปรับปรุงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา ดังนี้  

  ๑. ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ เลขท่ีตําแหนง ๖๒๒ 

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง เปนตําแหนงครู เลขท่ีตําแหนง ๖๒๒ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  

  ๒. ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ เลขท่ี

ตําแหนง ๘๖๖ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง เปนตําแหนงครู ตําแหนงเลขท่ี ๘๖๖ วิทยลัยนาฏศิลปอางทอง 
 

  เรื่องท่ี  ๓  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
              มติสภาสถาบัน  อนุมติใหยาย นายวิฑูรย  พูนสวัสดิ์ ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครชูํานาญการ

พิเศษ เลขท่ีตําแหนง ๑๗๖ วทิยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี ไปดํารงตําแหนงครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

เลขท่ีตําแหนง ๖๒๒ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  
 

   เรื่องท่ี  ๔  การรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นายวรายุภัสร   

พัชรปรียานันท 



๕ 
 

  มติสภาสถาบัน อนุมติรับโอน นายวรายภุัสร พัชรปรียานันท ขาราชการพลเรือนสามัญ 

ตําแหนง นิติกรชํานาญการ สํานักงานสรรพากร ภาค ๑๐ กรมสรรพากร มาดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการ 

เลขท่ีตําแหนง ๒ ฝายนิติการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  
 

  เรื่องท่ี  ๕  การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป (ผูอํานวยการกอง) 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติและแตงตั้งอนุกรรมการ ดังนี้ 

  ๑.  อนุมัติใหอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประกาศรับสมัครและกําหนดหลักเกณฑ       

เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือก ตําแหนงประเภทผูบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  (ผูอํานวยการกอง) 

  ๒.  มอบหมายใหนายเกรียงไกร  สัมปชชลิต กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ เปน

อนุกรรมการ 

  ๓. มอบหมายใหนางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว คณบดีคณะศิลปศึกษา เปนอนุกรรมการ  
   

  เรื่องท่ี  ๖  การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

   มติสภาสถาบัน  อนุมติใหเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไป

กําหนดตําแหนงใหมเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตาม

มาตรา ๓๘ ค. (๒) จํานวน  ๓๗  อัตรา โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไป

พิจารณาดําเนินการตอไป 
 

  ๔.๕  ขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันเพ่ือการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗ 

  มติสภาสถาบัน  ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปนําขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไป

พิจารณาดําเนินการตอไป 

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๔.๖ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รอบปท่ี ๒ (วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗) นายสิริชัยชาญ  ฟก

จํารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดขออนุญาตประธานออกจากหองประชุม เนื่องจากเปนผูท่ีมีสวนได

สวนเสีย 

ซ่ึงประธานไดอนุญาต 
  

  ๔.๖  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รอบป 

ท่ี ๒ (วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗) 

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

และอนุมัติใหข้ึนเงินเดือน ๒๐,๐๐๐ บาท 
   



๖ 
 

  ๑.๒  เรื่องท่ีอธิการแจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๒.๑ กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน มกราคม  ๒๕๕๘ 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๓.๑  ขออนุญาตใหผูท่ีมิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม 

  ขออนุญาตท่ีประชุมเชิญผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๒  ราย  ดังนี้ 

   ๑) นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

   ๒) นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย นิติกรปฏิบัติการ 

  มติสภาสถาบัน  อนุญาต 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องพิจารณารบัรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ 

  มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี  

๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๕๗ และแกไขดังนี้ 

  หนา ๓๗ บรรทัดท่ี ๘ ตัดขอความ “วิทยาลัยมีความพรอมและเขมแข็งกวาคณะ” ออก 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของ

สภาสถาบัน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
   

  ๕.๒  เรื่องเสนอคําแนะนําการแตงตั้งรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแตงตั้งนางกัญจนภัทร  สุทธิประภา เปนรองอธิการบดีสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป 
 

๕.๒ กําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๒/ ๒๕๕๘ 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

 

เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๐๐ น. 

      นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

      นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 


